Statens landbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

201100306-/STD

22.08.2011

Fastsettelse av endringer i ordningen for utenlands bearbeiding av landbruksvarer
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 1. juni 2007 nr. 580
om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet. Det bes
om at Statens landbruksforvaltning informerer berørte aktører om disse endringene på en
hensiktsmessig måte.
Endringen innebærer at det opprettes en særskilt kvote på 200 tonn for utenlands bearbeiding
av reinkjøtt fra Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder. Kvoten kan brukes til slakting av
rein utenlands for senere gjeninnføring av kjøttet til Norge for videre foredling.
Forslaget til forskriftsendringer ble beskrevet i høringsbrev datert 4. juli 2011. Høringsfristen
var satt til 15. august 2011. Bakgrunnen for forslaget var at det hadde oppstått en situasjon
med utilstrekkelig slaktekapasitet i deler av Finnmark i noen perioder av året.
Departementet vil i det videre redegjøre for forskriftens endelige innhold, med bakgrunn i de
innspill som ble mottatt i forbindelse med høringen av forskriftsutkastet.

1.

HØRINGEN AV FORSLAGET

1.1

Innledning

Høringsnotatet ble sendt til 62 høringsinstanser, herunder et stort antall bedrifter som slakter
og/eller videreforedler reinkjøtt. Departementet har mottatt høringssvar fra 11 av disse,
hvorav tre ikke hadde merknader til forslaget. Uttalelsene er gjort tilgjengelige på
departementets nettsider.
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1.2

Høringsinstansenes syn

Høringsinstansene slutter seg til forslaget om opprettelse av en kvote for utenlands
bearbeiding av reinkjøtt. Sametinget og Innovasjon Norge viser til at slaktekapasiteten i
Finnmark er en flaskehals i perioder, og at dette skaper problemer for tilførselen av kjøtt til
foredlingsbedriftene. Det trekkes også fram at manglende slaktekapasitet har betydning for
utnytting og press på beiteressursene. Samtidig understrekes det av flere instanser, blant annet
Nortura og Sametinget, at ordningen må evalueres allerede etter ett år for å vurdere effekten
av tiltaket, herunder eventuelle skadevirkninger for norske bedrifter. Nortura viser til at en
kvote som utgjør 15-20 % av det årlige slaktekvantumet er betydelig, mens Sametinget
påpeker at den nye ordningen ikke bør utkonkurrere slakteribedrifter på norsk side.
Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund mener blant annet at det bør stilles krav om rask
gjeninnførsel av kjøttet etter slaktingen utenlands. Én uke bør være tilstrekkelig. Det vises til
at ettårsfristen for gjeninnførsel vil kunne medføre at fjorårets slakting kan ødelegge markedet
i slaktesesongen.
Reindriftsforvaltningen ber om at det klargjøres hvordan slakting utenlands skal håndteres når
det gjelder rapportering om slaktet rein og tilskuddsutbetaling i henhold til forskrift 21. juni
2011 nr. 618 om tilskudd til siidaandeler/tamreinlag.
I høringen er det videre kommet noen innspill av mer teknisk karakter knyttet til blant annet
bruk av tollvarenummer i forskriften.
1.3

Departementets vurdering

Departementet vil innledningsvis vise til at det synes å være bred enighet om selve
etableringen av ordningen. Til innvendingen knyttet til behovet for rask gjeninnførsel av
slaktet, vil departementet påpeke at formålet med ordningen er å legge til rette for at
foredlingsbedrifter skal få raskere og sikrere tilgang til råvaren. Departementet ser det som
lite sannsynlig at bedriftene vil bruke ordningen til langtidslagring av reinsdyrkjøtt i utlandet.
All rein som slaktes er berettiget tilskudd som bevilges over reindriftsavtalen. Departementet
legger derfor til grunn at også rein som slaktes gjennom ordningen med utenlands bearbeiding
skal inngå i tilskuddberegningen. Imidlertid er dette avhengig av at virksomheter som blir
tildelt en kvoteandel, rapporterer til Reindriftsforvaltningen i henhold til de krav som er satt
for rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. Reindriftsforvaltningen vil kunne opplyse
om hvilke krav som gjelder.
Noen av høringsinstansene har understreket behovet for en evaluering av mulige
konsekvenser av ordningen for norsk slakterinæring. Departementet viser til at man allerede i
høringsbrevet la opp til at ordningen skal evalueres etterkant av slaktesesongen 2011/2012.
Høringsinstansenes syn understreker behovet for dette.
Etter dette fastholder departementet det forslaget som ble sendt på høring. Den nye kvoten på
200 tonn reinsdyrkjøtt vil bli fordelt etter de samme prinsippene som de øvrige kvotene for
utenlands bearbeiding. Kvotefordelingen vil skje i form av auksjon, og den nye kvoten vil bli
fordelt for ett år av gangen. Det er et vilkår at utførselen av rein skjer ved grensestasjon
mellom Norge og Finland. I forvaltningen av ordningen vil det bli lagt til grunn at det pr.
levende utført rein vil kunne gjeninnføres ett stk. reinslakt, inkludert skrott, tunge og innmat.

Side 2

På dette punktet er ordlyden i § 4 presisert i forhold til høringsutkastet slik at det bare er
spiselig slakteavfall som kan gjeninnføres på tollvarenummer 02.08.9029. Dette på bakgrunn
av formålet om at hoveddelen av bearbeidingen skal foregå i Norge. Søker må i ettertid kunne
dokumentere at det er samsvar mellom antall utførte rein og innført mengde slakt.
Videre vil de administrative bestemmelsene knyttet til bl.a. søknadsbehandling, frister for
gjeninnføring, samt gjennomføring av auksjon, komme til anvendelse for den nye kvoten.
Etter forskriften § 8 må tillatelse fra Statens landbruksforvaltning foreligge før utførsel kan
finne sted. Tillatelsen gis først når auksjonsbeløpet er innbetalt. Utførsel av reinen kan skje
fram til 31. mars året etter auksjonen. Gjeninnførsel av reinkjøttet til Norge må skje innen ett
år etter at reinen ble utført.
2. AUKSJON FOR SLAKTESESONGEN 2011/2012

Statens landbruksforvaltning forbereder en auksjon for reinsdyrkjøtt 8. september. Før
auksjonen vil Statens landbruksforvaltning gi aktørene nærmere informasjon om frister for
registrering som auksjonsdeltager og de krav som stilles i den forbindelse.
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